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Module  XML

• Inhoud 

• XML 

• XML parsing (DTD, Schema)

• XML publishing (CSS, XPATH, XSLT, XSLFO)

• XML verwerking (DOM, SAX)

• XML en databanken 

• Web Services
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Module  XML

• Vereiste voorkennis : HTML

• Cursus materiaal
• Slides : blackboard

• Optioneel boek : 

• Basiscursus XML, Academic Service, ISBN 90 395 1586 7

• Beginning XML, Wrox, ISBN 1 861003 41 2

• Xml Family of Specifications, Addison-Wesly, ISBN 0 201 
70359 9

• On the Web : 

• http://www.w3schools.com/ (aanrader)

• http://www.w3c.com/

Algemene XML sites

• De XML home page: http://www.xml.com/
• Industrie leiders:

• http://java.sun.com/xml/
• http://www.oracle.com/xml/
• http://msdn.microsoft.com/xml/
• http://www.ibm.com/developer/xml/
• http://developer.netscape.com/xml/

• Belgisch-Luxemburgse SGML/XML Users Group
• http://www.sgmlbelux.be/

• XML newsgroups:
• news:comp.text.xml news:microsoft.public.xml
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XML developer sites

• XML developer news
• http://www.xmlhack.com/

• De XML Zone
• http://www.xml-zone.com/

• De XML developer’s home page
• http://www.xmlresources.com/

• WebReference’s XML section
• http://www.webreference.com/xml/

• Web Developer’s Virtual Library XML section
• http://wdvl.internet.com/Authoring/Languages/XML/

• VBXML voor Visual Basic en ASP XML developers
• http://www.vbxml.com/

XML developer naslagmateriaal

• Microsoft's XML Developer's Guide
• http://msdn.microsoft.com/xml/xmlguide/

• Microsoft's XSL Developer's Guide
• http://msdn.microsoft.com/xml/xslguide/

• Microsoft's XML & XSL Samples and Demos
• http://msdn.microsoft.com/xml/demos/

• Sun’s Java/XML Tutorial Working with XML
• http://java.sun.com/xml/tutorial_intro.html

• Real world applications using XML and Java2
• http://developerlife.com/

• W3Schools’ XML School
• http://www.w3schools.com/xml/
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XML tools sites

• De XML Resource Guide at XML.com
• http://www.xmltools.com/

• Verzameling van XML tool beschrijvingen
• http://www.xmlsoftware.com/

• De XMLTree XML directory
• http://www.xmltree.com/

• Software AG XML Starter Kit
• http://www.xmlstarterkit.com/

• Oracle XML Developer's Kit
• http://technet.oracle.com/tech/xml/

• Microsoft Windows DNA XML Resource Kit 
• http://msdn.microsoft.com/vstudio/xml/

XML

• XML inleiding

• Well formed XML

• XML Namespaces

• XML Editors

• XML versus HTML

• Oefeningen
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XML – Inleiding

• XML : eXtensible Markup Language.

Extensible

Extensible

Extensible

: het legt geen beperkingen op

: de gebruiker 
definieert zelf de structuur en 
semantiek van zijn document 
adhv Markup

: XML kent geen voorafgedefinieerde tags

XML – Inleiding

• Afgeleid van SGML (Standard Generalized Markup Language) 

• Een ISO standaard uit 1986

• Metataal voor het beschrijven van applicatie-en systeemafhankelijke 
elektronische tekst

• Grote nadeel : complexiteit

• Standaard (XML 1.0) gedefinieerd door W3C voor het uitwisselen van 
gestructureerde informatie. http://www.w3c.com/TR/rec-xml

• XML is meta-taal om markup talen te definiëren

• Adhv de Markup Taal beschrijf je de structuur en semantiek van een 
document. In XML kan je je eigen tags definiëren, zodat je zelf kan
kiezen welke semantiek je toekent aan je data.

• Tekst gebaseerd
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XML – Inleiding

• Bij XML gaat het om inhoud, niet om presentatie

<p>

<H1>W.Van de Velde </H1>

<ul>

<li>Analyse  en Ontwerp</li>

<li>Databanken</li>

</ul>

<docent>

<naam>W.Van de Velde</naam>

<vak>Analyse en Ontwerp</vak>

<vak>Databanken</vak>

</docent>

- expliciet : tags

- impliciet : hierarchische structuur

XML – Inleiding

• Geen speciale editors nodig

• Geen specifieke technologie nodig

• ....

• Wat maakt het dan zo speciaal?

• Waarom zo’n hype rond XML????



7

Waarom XML?

• De noodzaak aan XML
• XML vergeleken met HTML / SGML

• Sleutelconcepten achter XML
• XML is SGML

• XML gaat over structuur

• XML gaat over betekenis

• XML gaat over valideren

• XML  gaat over documenten/data
• XML als een document formaat

• voor Web site content management / electronic document 
management

• XML als een data formaat

• voor business-to-business e-commerce / enterprise application 
integration

• XML is het universele Web data formaat

XML – Inleiding

• XML is gestructureerd

• XML is volledig uitbreidbaar

• XML is makkelijk op te slaan

• Je kan je XML document in een file opslaan (met tags)

• Je kan je XML data opslaan in een database

• XML is een open standaard : http://www.w3c.org/

• XML is platform onafhankelijk

• XML is (programmeer-) taalonafhankelijk

• Interfaces (SAX en DOM) om met XML te werken vanuit 

programmatuur zijn open 

• XML is web-enabled
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XML – Inleiding

• XML data is ideaal als uitwisselingsformaat
– Unicode, platform-onafhankelijk, applicatie-onafhankelijk, 

gestructureerd
– XML ondersteunt uitwisselbare structuur via 

» DTD (Document Type Definition)
- Structuur: welke elementen en attributen?
- Beperkte gegevenstypes
- Oorsprong in SGML (Standard Generalized Markup Language)

» XML Schema
- Recenter
- Uitgebreidere beschrijving structuur en datatypes mogelijk
- XML syntax

– Tal van initiatieven om data uniform uit te wisselen, elk in 
hun specifiek domein:

» Uniforme XML multimedia standaarden
- MathML: wiskunde - VoiceXML: spraak 
- SMIL: multimedia - WML : wireless ...

XML – Inleiding

• XML bevordert samenwerking tussen systemen
• XML verenigt de gemeenschappelijke factoren van verschillende 

systemen:
– web enabled
– protocol onafhankelijk
– platform onafhankelijk
– uitbreidbaar (extensible)

• Extraheren en omvormen tot andere XML

• Gebruik : data-uitwisseling (B2B, B2C,Webservices)

• Manipulatie technologiën

– XSLT (XSL Transformations): XML naar ander formaat (ev. 
XML)

– XPath: lopen door XML-boom

– XLink: links tussen bronnen

– Xquery: bevragen XML-documenten
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• Inhoud gescheiden van opmaak
– Hergebruik van data (single source concept)

– Vanuit één XML source output mogelijk naar zowel papier, web, 
cd-rom, mobilofoons,… (hergebruik van data) en per medium zijn 
meerdere dataviews mogelijk

– XSLT speelt hier een belangrijke rol

– Andere technologiëen : CSS

XML – Inleiding

Omzendbrief
MS Word

(met template)

XML versie

dynamisch
HTML

pseudo
automatische

omzetting

automat. 
omzetting 

HTML

"papieren"
product

automat. 
omzetting

PDF

• Efficiënt zoeken via XML
• Zoeken in een gestructureerd document veel efficiënter en 

sneller dan full text zoeken 

• Vb: Zoek de beursnotering van Dell
• Full text: “beursnotering Dell”

• Via XML: Zoek in documenten van het type beursnotering naar 
<company>Dell</company>
→ veel efficiënter

• Meta data structuren
• Bv. RDF (Resource Description Framework)

XML – Inleiding
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XML – Inleiding

• Manipulatie in programma’s (Java, .NET,...)

• DOM (Document Object Model)

– Interface bruikbaar in programma’s en scripts om XML-
documenten te manipuleren

• SAX (Simple API for XML)

– Interface voor het parsen van XML op basis van 
gebeurtenissen (events)

XML – Inleiding

XML is geschikt om efficiënt data te stockeren (Single 
Source principe), om efficiënt in data te kunnen zoeken, 
om zinvol te kunnen navigeren in data, om 
gepersonaliseerde data te kunnen aanbieden en om data 
gemakkelijk te kunnen uitwisselen.

Samenvatting
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XML – Inleiding

Filteren

XML
maken

Data
stockeren

Data
stockeren

Navigeren
Zoeken

PublicerenUitwisselen

XML modellering
DTD - Schema
parsing
XML editors
transformatie

Adressering: XPATH
Linking: XLINK, XPOINTER
Meta-data - Ontologieën RDF
Topic Maps: XTM
Semantic Web

transformatie: XSLT
Web: XHTML, XFORMS
WAP: WML
Print: XSL:FO
Multimedia: SMIL, SVG, MathMLXML en databanken

XML Query

e-commerce
web services
security
applicatie-integratie
SOAP

Content management
Versiebeheer

Knowledge Management

Zie http://www.xmlsoftware.com/ voor een overzicht van alle software

XML – Inleiding

Naam Status Locatie
XML 1.0 W3C Recommendation http://www.w3.org/TR/Rec-xml.html
Namespaces W3C Recommendation http://www.w3.org/TR/Rec-xml-names
SAX SAX 2.0 Beta http://www.megginson.com
DOM Level 1 W3C Recommendation http://www.w3.org/TR/Rec-dom-level-1
DOM Level 2 W3C Candidate Recommendation http://www.w3.org/TR/dom-level-2
Xpath W3C Recommendation http://www.w3.org/TR/Xpath.html
XPOinter Working Draft http://www.w3.org/TR/Xptr.html
Xlink Working Draft http://www.w3.org/TR/Xlink
XML Schema 1 Working Draft http://www.w3.org/TR/XMLschema-1
XML Schema 2 Working Draft http://www.w3.org/TR/XMLschema-2
XSLT W3C Recommendation http://www.w3.org/TR/XSLT.html
DTD W3C Recommendation http://www.w3.org/TR/dtd???
CSS - level 1 W3C Recommendation http://www.w3.org/TR/REC-CSS1
CSS - level 2 W3C Recommendation http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/
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Well-formed XML

<?xml version="1.0"?>

• Een XML document (adresboek.xml)
• Meestal opgeslaan in een tekstbestand met extensie .xml

<!--Mijn adresboek-->
<adresboek>

<persoon nr=“022566”>
<naam>

Joske Vermeulen
</naam>    
<gebdat>

<dag>19</dag>
<maand>5</maand>
<jaar>1986</jaar>

</gebdat>
</persoon>

</adresboek>

Proloog met XML declaratie

Commentaar

Elementen

Tag

Attribuut

Well-formed XML

• Een XML moet voldoen aan de syntax regels beschreven in 
de XML 1.0 Specification
• Een XML-document moet altijd een uniek rootelement hebben

• Elk element heeft een openingstag en een sluittag

• Elementen mogen mekaar niet overlappen

• De tags zijn hoofdlettergevoelig

• Attribuutwaarden moeten tussen aanhalingstekens staan

• Voor bepaalde tekens is een aparte schrijfmethode

Well-formed XML
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Well-formed XML

• De componenten van een XML-document
• Proloog

• Begin van een XML document
– XML declaratie

<?xml version=“1.0”  standalone=“yes” encoding=“UTF-8”?>
» Version : versie van de XML specificatie
» Standalone (optioneel) : afhankelijk van extern DTD of schema
» Encoding : character encoding van document

- UTF-8 : meest economisch: 7 bits ASCII in 1 byte (default)
- UTF-16 : 2 bytes per character
- ISO-8859-1: (Latin-1/West European) character set. Single byte
- Windows-1252: idem ISO-8859-1, met wat extra’s
- K016-R : Russische encoding

- Andere processing instructies (PI) <?targetapplicatie ...?>
» Bevatten info voor de parser of andere applicaties

– DTD declaratie
– Commentaar <!--.....-->

Well-formed XML

• Tag

• Vormen de markup van het document

• Is een “identifier” voor een bepaalde inhoud

• Bestaat uit een < - teken, tagnaam, > - teken

• Elke starttag moet worden afgesloten 

– Eindtag : <img src = “img.gif”></img>

– Of / : <img src = “img.gif”/>  (=leeg element)

• Tagnamen zijn volledig vrij (<->HTML)

• Tagnamen zijn hoofdlettergevoelig
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Well-formed XML

• Regels voor naamgeving van tags (en attributen)

• Minstens een letter (A – Z of a-z) (ook andere karaktersets)

• Mag niet beginnen met een getal

• Mag niet beginnen met xml, XML, Xml of andere combinatie

• Spaties zijn niet toegelaten

• Gebruik geen “:” in naam (namespaces)

• Gebruik liever geen – of . Maar de “Hungarian” notatie

<docentNaam> ipv <docent_naam>

• Gebruik zinnige namen

Well-formed XML

• Element
• Is alles vanaf starttag t.e.m. endtag
• Heeft inhoud.  4 mogelijkheden

– Enkel tekst  => PCDATA(Parsed Character Data : geen <, >, &, “, ‘ )
<docent>Karine Samyn</docent>

– Container voor andere elementen
MAAR elementen mogen niet overlappen (volgorde is belangrijk)
<docent>

<voornaam>Karine</voornaam>
<naam>Samyn</naam>

</docent>
– Gemengd

<docent>
Karine Samyn
<vak>4GL</vak>

</docent>
– Kunnen leeg zijn (empty element) 

<br></br> of verkort <br/> 

• Elementen zijn uitbreidbaar (xml is extensible)
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Well-formed XML

• Attribuut

• Extra informatie over een element

• Staat in de start tag

• Heeft een naam en een waarde (van het type CDATA)

• Attribuutwaarde staat altijd tussen aanhalingstekens 

– ‘single quotes’ of “double quotes” toegelaten

• Elk element kan 1 of meerdere attributen hebben

– maar de attributen mogen niet dezelfde naam hebben

– Volgorde attributen is niet van belang

» Uitzondering: XML header

• Regels naamgeving attributen : idem tags

<docent docentnr=“1232”>Karine Samyn</docent>

Well-formed XML

• Attributen <-> Elementen?

• Geen officiële regels
• Algemene consensus

• Elementen voor data
• Attributen voor informatie over data

• Redenen om geen attributen te gebruiken
• Geen meervoudige waarden
• Niet eenvoudig uitbreidbaar, kunnen niet opgedeeld worden in 

onderdelen
• Moeilijker te manipuleren in programma’s

<person sex="female"> 
<firstname>Anna</firstname>
<lastname>Smith</lastname>

</person>

<person>
<sex>female</sex>
<firstname>Anna</firstname>
<lastname>Smith</lastname>

</person>
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Well-formed XML

• Entiteit
• Markup die de parser vervangt door karakter data 

– Afkorten van lange teksten, die vaak terugkomen
– Moeilijke teksten
– Of kan ook een verwijzing zijn naar een extern bestand

• Begint met een & en eindigt met een ;
• 5 voorgedefinieerde entiteiten in XML:

» &lt; (<)
» &amp; (&)
» &gt; (>)
» &quot; (“)
» &apos; (‘)

• Voorbeeld van andere entiteiten
– <!ENTITY copyright “copyright 2003 Hogeschool Gent”>

» Gebruik : <footer>&copyright;</footer>
– <!ENTITY euro “&#8364;”> :  unicode voor Euro teken

Well-formed XML

• CDATA
• Inhoud van een CDATA-stuk wordt NIET behandeld bij het parsen

van een XML-bestand. De formattering blijft behouden

• In een CDATA-stuk kan je dus gebruik maken  van <, >, &, “, ‘ en xml-
code

• Syntax

<vergelijking><![CDATA[6 < 7 & 7 > 6]]></vergelijking>
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Well-formed XML

• Commentaar

• Start tag (<!--)

• Eind tag (-->)
<!– Dit is commentaar -->

• Regels voor commentaar

• Geen spaties in begin en eindtag

• Mag niet tussen tags

<el <!—Dit mag niet -->>

• Alles tussen commentaar wordt genegeerd door de XML 
processor

Well-formed XML

• Blanco’s

• Een XML processor moet alle karakters doorgeven aan de 
applicatie. Dus ook alle witruimtes. 

– In voorbeeld hebben beide een verschillende inhoud

» <naam>Karine Samyn</naam>

» <naam>Karine Samyn</naam>

• Maar het is aan de applicatie om de white space verder af te
handelen
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Well-formed XML

• XML Hierarchische structuur (document tree)
• Een XML document wordt voorgesteld adhv een 

boomstructuur met 1 root node. Tussen 
elementen bestaan relaties

• Parent
Vb.adresboek is ‘parent’ van persoon; persoon is 

parent van naam en geboortedatum

• Child
Vb.  naam en geboortedatum ‘children’ persoon

• Sibling
Sibling elementen delen dezelfde parent

Vb. naam en geboortedatum

• Ancestor
Kan een parent zijn, maar ook over-over-grootouder

Vb.  Adresboek is ‘ancestor’ van dag

• Descendant
Kan een kind zijn, maar ook achter-achter-

achterkleinkind

Vb. dag is ‘descendant’ van adresboek

<persoon>

<gebdat>

<dag> <maand> <jaar>

<adresboek>

<Naam>

nr

01 01 2000

Anneke

Well-formed XML

<groente>Tomaat</groente>
<prijs>1.49 Euro per Kg</prijs>
<groente>Witloof</groente>
<prijs>2.00 Euro per Kg</prijs>

• Opbouwen van XML document?
• Welke data heb je nodig?

• Hoe zal je de data structureren (via welke toegangspaden, hierarchie. 
Welke applicaties zullen van de data gebruik maken en hoe?)

• Naamgevingen

• Voorbeeld

• Wat als je de prijs wenst te weten van een product?

• Wat als je prijsberekeningen wenst te doen
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Well-formed XML
• XML Parser

• Een software programma dat XML documenten analyseert

• Leest XML document

• Kontroleert syntax conform de regels van XML 1.0

• Rapporteert fouten indien document niet well-formed is

• Biedt programmatorische toegang tot document via DOM of SAX

• Voorbeeld Internet Explorer, gebruikt MSXML parser

Of igv fout

XML document bevat data, geen formattering

IE formatteert document mbv een stylesheet

Well-formed XML

• Voorbeelden van parsers

• Microsoft XML Parser
http://msdn.microsoft.com/downloads/webtechnology/xml/msxml
.asp

• Oracle XML parser for Java
http://technet.oracle.com/tech/xml/parser_java2/

• Apache’s Xerces parser
http://xml.apache.org/xerces2-j/index.html

Voor meer info zie : http://www.xmlsoftware.com/parsers.html
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Well-formed XML

<?xml version="1.0"?>
<persoon nr=”022566”>
<naam>
Joske Vermeulen

<gebdat>
<dag>19
<maand>5 

</dag> 
</maand>
<Jaar>1986</jaar>

</gebdat>
</persoon>
<persoon nr=”022567”>
<naam>
Joske D’Haenen

</naam>
</Persoon>

• Voorbeeld : fouten tegen de XML syntax

XML : Editors

• Editors
• Het is gewoonweg tekst aangevuld met XML tags. Een editor zoals 

Notepad kan hiervoor gebruikt worden

• XML Spy : http://www.xmlspy.com/

• Xray : http://architag.com/xray/

• Voor meer info : http://www.xmlsoftware.com/editors.html
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XML : Namespaces

• Doel: onderscheid maken tussen elementen met dezelfde 
naam van verschillende firma’s, organisaties, …
In de roottag zet je  “xmlns:voorvoegsel_namespace=URI:namespace”

• Gekenmerkt door een URI (Uniform Resource Identifier)
• Hoeft geen bestaande URI te zijn

• Een element van namespace gebruiken
• voorvoegsel_namespace:naam element

• Voorbeeld : HTML in XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<voorbeeld xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<zin>Dit is XML</zin>

<html:u>Dit is HTML</html:u>

<html:hr/>

</voorbeeld>

XML versus HTML

<?xml version="1.0“?>
<adresboek>

<persoon nr=”022566”>
<naam>
Joske Vermeulen

</naam>    
<gebdat>
<dag>19</dag>
<maand>5</maand>
<jaar>1986</jaar>

</gebdat>
</persoon>

</adresboek>

<html>

<head><title>Mijn adresboek</title></head>

<basefont face="Helvetica" color="white">

<body>

<table border=“1” bgcolor="blue">

<tr>

<th>naam</th>

<th>gebdat</th>

</tr>

<tr>

<td><i>Joske Vermeulen</i></td>

<td>15/5/1986</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>
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XML versus HTML

• Bekijk adresboek.html in de browser:

• Bekijk adresboek.xml in de browser:

XML versus HTML

• HTML=opmaak, XML=inhoud
<table border=“1” bgcolor="blue">

• HTML=vast<->XML=uitbreidbaar

• HTML =impliciete nesting <-> XML=expliciet geneste
“containers”

• HTML =vrij <-> XML=strikt

• XHTML : XML versie van HTML
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XML versus HTML

• HTML is goed ....
• HTML is portable (draait overal en op alles)
• HTML is heel eenvoudig in gebruik

• HTML wordt wereldwijd gebruikt...

• Maar niet goed genoeg …
• Gericht op presentatie, niet op semantiek

• Weinig betekenisvol: <p>99.9 <b>Euro</b></p>

• Niet flexibel (geen gebruik van eigen tags)

• Te beperkt in zijn presentatiemogelijkheden

• Laat doelgericht zoeken niet toe

• Is niet echt een standaard? (elke browser heeft eigen supplementaire
tags, verschillen in presentatie, …)

• Moeilijk hergebruik van data, modulariteit?

• Laat niet toe data efficiënt uit te wisselen en te koppelen

XML versus HTML

• Besluit
• XML is geen vervanger van HTML

• XML om:

– data te beschrijven

– structuur in data aan te brengen

• HTML als presentatieformaat van de data is nog altijd een goeie
weboplossing
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Welke combinaties zijn juist?

A: <Boek id=T12 taal=NL ISBN=000-123-56/>
B: <Boek id=‘T12’ taal=‘NL’ ISBN=‘000-123-56’/>
C: <Boek id=“T12” taal=“NL” ISBN=“000-123-56”/>
D: <Boek taal=“NL” taal=“E” ISBN=“000-123-56”/>

Opgaven

Zijn dit een well-formed XML documenten?

<?xml version=“1.0” standalone=“yes” ?>
<Boek>
<TITEL>Professional XML</Titel>
<Para>Why XML?</para>
</Boek>

<?xml version=“1.0” standalone=“yes” ?>
<Boek>
<Para>
<bold>Bold text <italic>bold en italic stukje tekst</bold>italic stukje
tekst</italic>
</Para>
</Boek>

Opgaven
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<?xml version=“1.0” standalone=“yes” ?>
<Para>Mijn eerste paragraaf.</Para>
<Para>Mijn laatste paragraaf</Para>

<?xml version=“1.0” standalone=“yes” ?>
<Boek>
<Titel>Professional <XML> van Wrox</Titel>
<Para>’Professional <XML>’ van Wrox is het XML handboek
bij uitstek!</Para>
</Boek>

<?xml version=“1.0” standalone=“yes” ?>
<Boek 1auteur=“Léon”>

<Titel>Professional XML</Titel>
<Para>Blabla</Para>

</Boek>

Opgaven

Welk van de 2 XML documenten is correct?

<?xml version=“1.0” standalone=“yes” ?>
<Boek isbn=“123-4567-89”>
<Para>blabla</Para>
</Boek> 
of
<?xml version=“1.0” standalone=“yes” ?>
<Boek><Isbn>123-4567-89</Isbn>
<Para>blabla</Para>
</Boek>

Opgaven
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Opgaven

On the Web

• http://www.w3schools.com » tutorial
• http://www.xml.com/pub/a/axml/axmlintro.html

» de xml specificatie, doorspekt met commentaren
• http://www.oasis-open.org/cover/

» complete en up to date referentie-site, nieuwtjes, tools,... ivm SGML/XML en 
aanverwanten

• http://www.w3c.org/XML/
» de officiële referentie van de XML specificatie, veel links naar software, 
tutorials, publicaties,... 

• http://xml.apache.org/
» initiatief voor het bevorderen van XML gebruik, door aanbieden van kwaliteits
software, gratis en open source 

• http://msdn.microsoft.com/xml/default.asp
» overzicht van MS initiatieven rond XML, downloads, boeken, white papers,... 

• http://java.sun.com/xml/
» vergelijkbaar initiatief voor java ontwikkelaars bij sun, interessante online 
tutorials 
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XML – Inleiding

• Een XML document (adresboek.xml)
• Meestal opgeslaan in een tekstbestand met extensie .xml

<?xml version="1.0"?>
<!--Mijn adresboek-->
<adresboek>
<persoon nr=“022566”>
<naam>
Joske Vermeulen

</naam>    
<gebdat>
<dag>19</dag>
<maand>5</maand>
<jaar>1986</jaar>

</gebdat>
</persoon>

</adresboek>

XML – Inleiding

<?xml version="1.0"?>
<MANUFACTURER>KomputerSource
<PRODUCT>

<CLASS>Printer
<TYPE>dot matrix</TYPE>

</CLASS>
<NAME>Wizbang3000</NAME>
<FEATURES>

<SPEED Units="ppm">40</SPEED>
<QUALITY Units="dpi">60</QUALITY>

</FEATURES>
<PRICE Units="USD">

<RETAIL>200</RETAIL>
<WHOLESALE>110</WHOLESALE>

</PRICE>
<WEIGHT Units="lbs">10</WEIGHT>

</PRODUCT>
</MANUFACTURER>


